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Geachte Inspecteur-Generaal,

Aan de belastingdienst (ANBI-Team) is tamelijk gedetailleerd door de Tweede Kamer der
Staten Generaal besproken [datum 9 juli 2009,wijziging ANBl-regeling /mr.drs. J.C. de
Jager] en aÍmgenomen hoe de belastingdienst van zijn bevoegdheden gebruik dient te maken
aangaande holocaust studieproj ecten en anti-racisme.

volgbladen.-
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(negationisme: het welbewust ontkennen -bannen- of extreem minimaliseren van historische
gebeurtenissen over de holocaust,de combinatie van het bannen met racistische of agitatie,De
W heeft op 26 januari 2007 bij consensus een resolutie aangenomen waarin het ontkennen
van de holocaust wordt veroordeeld.).In dat licht dient scherp in het oog te worden gehouden
tweetal projecten in eigenbeheer van Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens: "Hitler's Inferno" en "40 Maanden Oranienburg".De twee
projecten hebben een regisÍatie bij de belastingdienst,en zijn bovendien vastgelegd in
notariële akte(n).De beschikking om het verlenen van de ANBl-status voor de stichting is
door het ANBI-Team marginaal getoetst.(De stichting ís werluaqm in het algemeen
belang.De belangrijke maatschappelijke doelstelling is tevens het in stand houden van de les
van gisteren als een getuigenis,qls een les voor de toekomst,de stichting is werlaaam voor

eenmsnszoak Audio-Rarities.De eventuele winsten van die eenmanszaak komen geheel ten
goede aan de stichting,noch uit de onderneming,noch uit de stichting geniet J.P. van den
ll'ittenboer een inkamen,de bestuursfunctie binnen deze stichting is
onbezoldigd).Beschikkingen moeten zijnvoorzien van een behoorlijke motivering,en dat deze
pas na een zorgvuldige afiveging van alle belangen tot stand mogen komen.Om

laatstgenoemde gronden zullen deze gronden in het hiemavolgende worden voerzien van een
nadere korte toelichting.Vermeldingen in de akte die de notaris zelf vermag te controleren op
hun juistheid gelden als volledigbewijs (onmiddellijk),zowel tegenover de partijen alsmede
tegenover derden.Bijvoorbeeld de vermelding van de datum,van de identiteit van partijen,van
het feit dat partijen aarrwezig waÍen,en dat ze een bepaalde verklaring hebben afgelegd.De
juistheid van wat partijen voor hem hebben verklaard,kan de notaris niet verifiëren.Dat wat
partijen hebben verklaard onder ambtseed van de notaris is echter niet zonder bewijs.Hoewel
de notaris boven de partijen staat en pnpartijdig is,rust op de notaris een zwaarwegende
zorgplicht voor de totstandkoming van de met de in de akte opgenomen rechtshandeling
beoogde rechtsgevolgen.Onder omstandigheden gaat de zorgplicht van de notaris soms

evenwel (nog) verder,in die zin dat de notaris ook een waarschuwingsplicht rust,namelijk
indien cliënt (door eigen ondeskundigheid of onder invloed van een wederpartij (een

rechtshandeling aangaat waarvan hij de risico's niet overziet). De bewijswaarde van de
notariële akte geldt tot het bewijs van tegendeel.Het tegenbewijs op de notariële akte rust op
een ieder die de akte van valsheid beticht,met alle bewijsmiddelen door het voeren van een
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valsheidsprocedure voor de civiele rechter.(Anders dan door de belastingdienst voor benvaar

vatbare beschikking en eenverzetsprocedure voor de civiele rechter door de

stichting).Opleggen van de valsheidsprocedure over de notariële akten,de dato 28-09-2009

verzonden door de stichting aan het ANBI-Team van de belastingdienst,om binnen drie

weken hierna,bij de civiele rechter de valsheidsprocedure aanhangig te maken over de

notariële akte van rectificatie onder ede,de dato van 2l juni 2007,door mr. Th.H.J.M. op de

Laak,notaris te Cranendonck.De stichting heeft binnen de termijn geen schriftelijk bericht

door de rechtbank aanhangig gemaakte valsheidsprocedure door de belastingdienst

ontvangen.In dat licht is de notariële akte juridisch onbetwist.[citeer mr.drs. J.C de

Jager,staatssecretaris van finaniën];instellingen die het algemeen nut beogen verdienen brede

steun en dat het kabinet zich daarom voor algemeen nut beogende instellingen zal blijven

inzetten.Algemeen nut beogende instellingen zijn immers van onschatbare waarde voor onze

samenleving en dragen daarmee brj aan het realiseren van de doelstellingen van het

kabinet,(einde citaat).In de notariële akte: dat er bij de beoordeling,dient men een goede

kennis van de geschiedenis te hebben en het belang van de geschiedenis als een les voor de

toekomst onderschrijven en moet dat ook in het beleid worden uitgedragen.Tevens dient het

beleid zodantgte worden uitgedragen dat de nÍurm van Audio-Rarities,van de stichting en van

betrokken derden (personen en bedrijven) inzake het project Hitler's Inferno niet ten onrechte

met nazisme of neo-nazisme in verband wordt gebracht of dat op enige andere wfize

naamschade plaatsvindt.
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Het hoofd van het ANBI-Team zou zijn ontslag moeten kunnen lcrijgen.Volgens de "monitor

racisme en extremisme 2008",schrijft daar ook de minister van justitie over.Ambtenaren die

studies over de holocaust niet algemeen nuttig achten,-minimaliseren- zouden onmiddellijk

niet meer de functie van ambtenaar mogen uitoefenen.[Aaar onwettendheid al pijnlijk genoeg

lran zijn,is een opzettelijke verdraaiing van de feiten door het ANBI-Team niets anders te

beschottwen dan een buitengewoon discriminerende bejegening naar de stichting

Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.Het

rechnaardigen ven die daden is vooral daarom voor de slachtoffers vqn de holocaust en hun

nabestaanden diep huetsend.Een bijkomend oogmerkvan dit negationisme knn zijn om

bepaalde extremistische opvattingen van de thans " gevestigde orde"tot een bespreekbare

politielre stroming te maken.Dsar zijn zeerwel aanwijzingen toe,gezien de inhoud van de

notariële afuen en de klacht bij de Raad van Europa en het Europees Parlement over

Nederland.Overigens is de stichting ookvan opvatting dat burgers zich lvachtíg -maar

geweldloos- strategisch zouden moeten opstellen tegen negationistische uittingen door de

overheid.

In de bijlage(n),een kopie van de beschikking ANBI,kopie valsheidsprocedure,kopie notariële

akte(n),beschikking ANBI-Team 2009 en een overzicht van 2009, de CD's en Mp3 die

verkocht zijn via CDBABY wereldwijd,Hitler's Inferno (de les van gisteren), IFUD of

Human Rights en Audio-Rarities.
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OPMERKING.

Ondanks het ontbreken van de ANBl-erkenning aan de stichting door belastingdienst

' s-hertogenbosch,zullen (onder mij n uitdrukkelij ke opdracht),de schenkingen die ik

persoonlijk als particulier aan de stichting en alsmede Audio-Rarities overmaak,tevens

onkosten en aankopen onder het totaal geschonken bedrag door mij:

Deze nl/'len als voorgaande jaren worden verwerkt in de Jaaropgave.

Bij --eventeel- bedenkingen door de belastingdienst,ontvang ik dan een voor bezwaar vatbare

beschikking,waÍIrop ikdezerzijds dan weer schriftelijk bezwaar kan maken.

"eerst zullen de notariële ahen moeten worden betwist,vooraleer ik een ander standpunt zal

aannemen".

IFUD of Human Rights

de voorzitter

J.P. van den Wi
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